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1. Poslání Business & Professional Women CR  
 

Business & Professional Women CR z.s. je již od počátku roku 2010 součástí mezinárodní federace 
Business and Professional Women (BPW International), která se za více než 85 let své existence 
stala nejvlivnější sítí žen profesionálek, která má své zastoupení v 95 zemích na pěti kontinentech a 
sdružuje více než 45 tisíc žen. 

Mezi naše cíle patří podpora profesionálního rozvoje žen na všech úrovních tak, aby měly možnost 
stát se ekonomicky nezávislými. Propojujeme zkušené ženy s těmi, které vyhledávají různé formy 
svého osobního rozvoje a tomu přizpůsobujeme naše aktivity. Jedná se zejména o programy, které 
pomáhají ženám k návratu na pracovní trh, k rozvoji jejich kariéry, podporují začátky i rozvoj jejich 
podnikání. Našimi projekty pomáháme chránit práva žen, překonávat různá omezení a pečujeme o 
vzdělávání a osobní rozvoj. Za hlavní nástroj, který hojně využíváme, pokládáme mentoring. 

Naší vizí je rovné zapojení žen a mužů do rozhodovacích pozic a velkou prioritu vidíme v odstranění 
rozdílů v odměňování žen a mužů. Tuto vizi se snažíme naplňovat prostřednictvím našeho největšího 
projektu Equal Pay Day -  ŽENY SOBĚ, který se během osmi ročníků, které jsme již uspořádaly, stala 
velmi vyhledávaným setkáním žen, jež o rozvoj své kariéry nebo podnikání pečují s těmi, které jsou ve 
svých oborech pokládány za odbornice. 

Cílovou skupinou jsou ženy, které se zajímají o zlepšení postavení žen ve všech oblastech 
společnosti, které podporují přijetí vlastní zodpovědnosti za rozvoj společnosti a které podporují rozvoj 
přátelství, pochopení a spolupráce mezi pracujícími ženami celého světa. 

Většiny aktivit organizace se mohou účastnit i ženy, které nejsou členkami organizace, vítáni jsou i 
muži, kteří se ztotožňují s cíli sdružení. 

  

2. Hlavní cíle pro rok 2016 
Příprava a úspěšná organizace 7. ročníku konference Equal Pay Day.  

Rozšíření mentoringu a speed mentoringu do dalších organizací a korporací.  

Zapojení členek sítě do aktivit organizace, využití jejich potenciálu a prohloubení spolupráce s 
firemními členy organizace.  

Navazování a rozšiřování spolupráce s dalšími organizacemi se společným tématem – Asociace 
veřejně prospěšných organizací, Hospodářská komora, ČŽL, Profesia, MotivP, zahraniční partneři atd. 

Budování organizace jako transparentní, otevřené, moderní neziskové organizace. 
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3. Členská základna 

Dlouhodobě uznáváme společné hodnoty a cíle. Naše členky:  

● se chovají profesionálně při své činnosti ekonomické, politické i společenské 
● zapojují se do networkingu, mentoringu a lobbingu v zájmu ženské solidarity 
● celoživotně se vzdělávají 
● pomáhají propagovat hodnoty organizace BPW a její aktivity, jsou loajální 
● podporují členky Mladého klubu, vzájemně se respektují a důvěřují si 
● spolupracují s ženskými organizacemi k dosažení společných cílů 
● podporují Equal Pay Day a jeho myšlenku na národní i mezinárodní úrovni 
● rozvíjí přátelství mezi národy a různými kulturami 
● myslí a jednají lokálně, národně i mezinárodně 

K 31.12.2016 měla organizace celkem 166 členek.  

4. Akce  
V roce 2016 jste se s námi mohli potkat v 10 kavárnách BPW, na 10 networkingových obědech, vč. 
jednoho v angličtině. Uspořádaly jsme 9 setkání v prostorách firemních členů a partnerů BPW a začaly 
jsme se 4 setkáními z nové řady Hodně toho víme, aneb Babo raď.  

Za celý rok jsme také nabídly 19 mentoringových setkání, převážně s mentorkami-členkami BPW a 
jako partnerky jsme se podílely na organizaci 23 setkání.  

Jaké typy akcí jsme v roce 2016 pořádaly? 

Kavárny BPW (neformální setkání, abyste mohly poznat jak BPW funguje), Networkingový oběd 
BPW (oběd pro zapojení kontaktů), Hodně toho víme, aneb Babo Raď (měsíční neformální setkání 
členek a hostů na aktuální téma), Speed mentoring (na akcích, do firem, v projektech), Setkání s 
osobností (kulturní networkingová akce s osobností). 

 

12.1. Mentoring s Danou Bérovou na téma Vyjednávání v rámci projektu Empowering Women  
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16.1. Ženy Sobě na akci Den, kdy se budu mít ráda, pořádaného partnerskou organizací Ženy s.r.o. 

 

 

 

 

Jaro 2016 - Kulaté stoly s mentorkami BPW ve spolupráci s Osmičkou pro rodinu  

  

 

 

 

 

11.2. Swiss Ladies Evening ve spolupráci se Švýcarskou obchodní komorou  
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23.2. Osobní prezentace a vystupování s Barborou Chuecos, GŘ Mary Kay ČR a SK 
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18. a 19.3. 2016 konference Equal Pay Day - Ženy Sobě 2016  

  

  

 
Business & Professional Women CR z.s., Václavská nám. 802/56, 110 00 Praha 1, IČO 228 21 431 

www.bpwcr.cz,  www.equalpayday.cz, Kontaktujte nás: bpwcr@bpwcr.cz  

http://www.equalpayday.cz/
http://www.bpwcr.cz/
mailto:bpwcr@bpwcr.cz


 

  

 

14.4. Setkání mentorek v prostorách firemního partnera Precioza 

 

 

 

Moda Fashion DAYS - partnerská akce  
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5.5. Den Evropy na Střeleckém Ostrově, prezentace mezinárodních projektů  
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7.6. Kare party 

 

 

 

9.6. Prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj, setkání s Drahomírou Mandíkovou 
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Letní exkurze do SAPY se Slow Food  

 

 

 

26.7.2016 Když chceš tak můžeš - workshop s členkou Kamilou Metzovou  
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22.8. 2016 Setkání z projektu Profesionalizace 

 

 

12.9. 2016 Setkání s profesory v rámci projektu 100 Zrcadel na VŠE Praha  
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13.9. Digitální Google Garáž  

 
 

 

HR DAYS 

  

 

Zralé ženy v novém projektu Babo raď - podzimní setkání  
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Mezinárodní konference BPW v Zurychu 

  

 

 

25.11. Vánoční večírek BPW v divadle ABC se Simonou Stašovou jako Shirley Valentine 
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Kalendář akcí 2016 

DATUM NÁZEV AKCE organizace / projekt / typ 

6.1.2016 kavárna bpw - Karolina Risser zdravá výž. kavárna Empowering Women 

12.1.2016 mentoring Dana Bérová na téma Vyjednávání mentoring Empowering Women 

12.1.2016 mentoring s Kristin Parpel a Robin Terrell (English) mentoring Empowering Women 

16.1.2016 Ženy Sobě na Dni, kdy se budete mít ráda, Ženy s.r.o. partnerská akce 

21.1.2016 mentoring Marie Petrovová na téma Dokonalá žena, existuje? BPW Roztoky 

21.1.2016 oběd BPW s hostem Vendou Vaníčkovou Tradiční networkingový oběd BPW 

28.1.2016 mentoring Marie Petrovová na téma Sebeprezentace Kulaté stoly Osmička pro rodinu 

1.2.2016 Slovenské Divy v Praze partnerská akce 

3.2.2016 Kavárna EW na téma Networking kavárna BPW  

3.2.2016 
mentoring Šárka Drozdová na téma Sebevědomí a hrdost 
ženy mentoring Teplice projekt EW 

11.2.2016 Výživa Dětí s Martinou Štěpánkovou BPW Roztoky 

11.2.2016 Swiss Ladies Evening - spolupráce Švýcarská obch. komora partnerská akce 

18.2.2016 oběd BPW s hostem Mirkou Čejkovou - Továrna na Iluze tradiční networkingový oběd BPW 

23.2.2016 
Osobní prezentace a vystupování s Barborou Chuecos, 
Mary Kay mentoring Empowering Women 

23.2.2016 mentoring Lenka Šťastná - Efektivní networking mentoring Empowering Women 

25.2.2016 mentoring s Hanou Krejčí Kulaté stoly Osmička pro rodinu 

25.2.2016 Setkání firemních členů v La Komoda akce u partnera 

1.3.2016 Seminář Význam komunikace škola – rodič – dítě. BPW Roztoky 

2.3.2016 Kavárna na téma Dobrovolnice na EPD kavárna BPW 

10.3.2016 oběd BPW s hostem Klárou Samkovou, Balu Relax tradiční networkingový oběd BPW 

16.3.2016 Trénování paměti s Ivetou Luxovou Kulaté stoly Osmička pro rodinu 

18.3.2016 7. ročník Konference Equal Pay DAy - ŽENY SOBĚ konference 

19.3.2016 7. ročník Konference Equal Pay Day - ŽENY SOBĚ konference 

19.3.2016 Závěrečná konference projektu - Přínosy pro kariérní rozvoj projekt Empowering Women 

31.3.2016 mentoring s Ivanou Štěrbovou na téma Kariérního růstu Kulaté stoly Osmička pro rodinu 

6.4.2016 kavárna BPW na téma EQual Pay Day kavárna BPW 

8.4.2016 Švýcarské dny partnerská akce 

9.4.2016 Švýcarské dny partnerská akce 

12.4.2016 Setkání u vína s Lucií Kőnigovou, degustace, Café Martin partnerská akce 

14.4.2016 Setkání mentorek v prostorách Preciosa Praha akce u partnera 

14.4.2016 Klub Roztoky - Jak efektivně učit BPW Roztoky 

16.4.2016 MODA Fashion Days 2016 Český Krumlov partnerská akce 

21.4.2016 Networkingový oběd BPW s Laďkou Fialovou Tradiční networkingový oběd BPW 

26.4.2016 Kariéra vs podnikání - moderace panelu Lenka Šťastná partnerská akce 
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26.4.2016 Genomac přednáška o DNA Akce u partnera 

28.4.2016 mentoring Šárka Drozdová na téma Vážím si sama sebe Kulaté stoly Osmička pro rodinu 

3.5.2106 
Setkání s doc. Romanem Šmuclerem/Středočeská asociace 
manažerek a podnikatelek partnerská akce 

4.5.2016 Kavárna BPW, Futurama CAfé kavárna BPW 

5.5.2016 Den Evropy partnerská akce 

10.5.2016 Valná hromada BPW setkání členek 

12.5.2016 Klub Roztoky - Stres a jeho vliv na člověka BPW Roztoky 

17.5.2016 Setkání firemních členů v Prima produkty Akce u partnera 

19.5.2016 Networkingový oběd s Terezou Valentovou, Balu Relax Tradiční networkingový oběd BPW 

24.5.2016 
Jarní trendy v La Gallery Novesta, setkání s českým oděvním 
designem - Radka Kubková a Markéta Kopecká Akce u partnera 

26.5.2016 mentoring s Vendou Vaníčkovou na téma Autenticita Kulaté stoly Osmička pro rodinu 

29.5.2016 Švýcarský dětský den – v Předboji u Prahy, Yard Resort partnerská akce 

30.5.2016 Daniel Hůlka - a jeho lásky partnerská akce 

1.6.2016 Kavárna BPW na téma Zralé ženy kavárna BPW 

7.6.2016 KARE PARTY partnerská akce 

9.6.2016 MODA Fashion Days 2016 České Budějovice partnerská akce 

9.6.2016 
Prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj, setkání s 
Drahomírou Mandíkovou akce u partnera 

30.6.2016 exkurze do SAPY s večeří, Slow Food akce u partnera 

12.7.2016 "A TANČÍM DÁL" - narozeniny Vlastimila Harapese partnerská akce 

14.7.2016 
Naučte se kouzlit se štětci s Terezou Valentovou v Papilio 
Praha akce u partnera 

21.7.2016 Konference Restart myšlení v DCS Clubu  partnerská akce 

26.7.2016 Kamila Metzová cvičení v Yoga Blue Art partnerská akce 

28.7.2016 exkurze do SAPY s večeří, Slow Food akce u partnera 

18.8.2016 
oběd s Petrou Hanzlíkovou z firmy Google, Google@Women 
v Buddha Baru Tradiční networkingový oběd BPW 

30.8.2016 Dr Aaron Turner in Prague - State of Mind (English) partnerská akce 

7.9.2016 Kavárna BPW - Digi poradna kavárna BPW 

12.9.2016 
Setkání projektu 100 Mirrors+ pro učitele a studenty, 
spolupráce s Jiřinou Jenčkovou Projekt 100 Mirrors+ 

13.9.2016 Google Digitální Garáž s BPW partnerská akce 

14.9.2016 Laďka Fialová - téma Zralá žena 
Hodně toho umíme, aneb Babo 
raď 

15.9.2016 Jak navazovat užitečné kontakty, Lenka Švecová BPW Roztoky 

15.9.2016 Networkingový oběd - Světlana Nálepková, Buddha Bar Tradiční networkingový oběd BPW 

19.9.2016 Markéta Jáchymová - pískovištěm nic nekončí Kulaté stoly Osmička pro rodinu 
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20.9.2016 Kamila Metzová - Zdravá svačinka Kulaté stoly Osmička pro rodinu 

27.9.2016 WIN conference, účast Lenka Mrázová partnerská akce 

30.9.2016 BPW Europe Zurich partnerská akce 

1.10.2016 BPW Europe Zurich partnerská akce 

2.10.2016 BPW Europe Zurich partnerská akce 

5.10.2016 Zahájení příprav na EPD 2017 kavárna BPW 

10.10.2016 First English lunch with Jenny Garrett  networkingový oběd v angličtině 

12.10.2016 mentoring na HR DAYS partnerská akce 

12.10.2016 Informační svět s Ludmilou Duškovou 
Hodně toho umíme, aneb Babo 
raď 

13.10.2016 mentoring na HR DAYS partnerská akce 

13.10.2016 Mgr. Jaroslav Drda - Umíme ještě komunikovat? BPW Roztoky 

14.10.2016 Školení Fundraising - Martin Čuba projekt Profesionalizace 

17.10.2016 Bára Skálová - V čem je matka nezastupitelná OC Krakov Kulaté stoly Osmička pro rodinu 

18.10.2016 Lenka Jiráčková - Jak na rodinné finance, Café Martin Karlín Kulaté stoly Osmička pro rodinu 

19.10.2016 Autorské čtení Bena Kurase z jeho poslední knihy EPIKURAS partnerská akce 

20.10.2016 Networkingový oběd BPW s Bárou Nesvatbovou Tradiční networkingový oběd BPW 

25.10.2016 Ochutnáváme jih Itálie - kulinářská výprava do zahraničí partnerská akce 

26.10.2016 Ochutnáváme jih Itálie - kulinářská výprava do zahraničí partnerská akce 

27.10.2016 Ochutnáváme jih Itálie - kulinářská výprava do zahraničí partnerská akce 

28.10.2016 TEDx Prague Women - Nejvyšší čas partnerská akce 

28.10.2016 Ochutnáváme jih Itálie - kulinářská výprava do zahraničí partnerská akce 

29.10.2016 Ochutnáváme jih Itálie - kulinářská výprava do zahraničí partnerská akce 

2.11.2016 Ukaž co umíš kavárna BPW 

8.11.2016 Pavla Nová - Udělejte si v tom jasno, OC Krakov Kulaté stoly Osmička pro rodinu 

9.11.2016 Lenka Švecová - Spolupráce mezi generacemi 
Hodně toho umíme, aneb Babo 
raď 

10.11.2016 Iva Gallová - Kouzlo vzájemného porozumění BPW Roztoky 

15.11.2016 Petra Lišková - Jak na vzteklé dítě Kulaté stoly Osmička pro rodinu 

25.11.2016 Vánoční večírek v divadle ABC se Simonou Stašovou Kulturní networkingová akce 

6.12.2016 Dárek nese poselství - Venda Vaníčková Kulaté stoly Osmička pro rodinu 

7.12.2016 Vánoční kavárna Kavárna BPW 

7.12.2016 Ručně vyrobené osobní jmenovky - Pavlína Chvalinová Kulaté stoly Osmička pro rodinu 

14.12.2016 Povídání o Adventu 
Hodně toho umíme, aneb Babo 
raď 

15.12.2016 Networkingový oběd BPW - Vánoční obřad svíček Tradiční networkingový oběd BPW 
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5. Tým BPW  
Prezidium spolku  

● Hájek Zora - předsedkyně  
● Kousková Lenka - viceprezidentka 
● Matoušková Jana - víceprezidentka 
● prezidentka mladého klubu  
● Šťastná Lenka - prezidentka  

Kontrolní komise :  Marie Petrovová, Lenka Švecová,  Jitka Čadrová 
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Od ledna na akci Equal Pay Day pracovalo dalších 87 dobrovolnic. Děkujeme.  

 

 

6. BPW v regionech 
BPW Roztoky 

Od října 2014 působí v Roztokách u Prahy klub žen BPW pod vedením dlouholeté členky BPW, Lenky 
Švecové. Na jaře roku 2016 zde doběhly poslední mentoringy z projektu Empowering Women.  

V roce 2016 uspořádal klub celkem osm seminářů s průměrnou návštěvností 13 osob. Semináře jsou 
organizovány ve spolupráci s Městskou knihovnou a Městským úřadem Roztoky. Semináře prvního 
pololetí byly zaměřeny na vztahy rodič, dítě, škola, efektivní učení, výživu dětí. Podzimní semináře 
otevřely téma komunikace mezi lidmi a problematiku vzájemného porozumění. V polovině seminářů 
působily členky BPW jako lektorky. 

V roce 2017 se vrátíme k tématu výchovy dětí a dospívající mládeže, nezapomeneme na důležité 
téma IT technologií a jejich vlivu na děti a mládež, zamyslíme se nad dalšími tématy např. stres a jeho 
vliv na člověka, jak řídit sebe sama, apod. Pokud se chcete aktivně zapojit, kontaktujte Lenku.  

BPW Jeseníky  

V roce 2016 členka BPW Jeseníky Iveta Svobodová natočila medailonek do projektu 100 Zrcadel a 
Zora Hajek se stala členkou představenstva organizace. 

BPW Mladý klub 

Young klub BPW sdružuje členky klubu do 26 let a také letos se členky mladého klubu zapojily jako 
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dobrovolnice konference Equal Pay Day. Novinky z klubu můžete sledovat na sociálních sítích.  

Všechny dívky se za dobu svého působení v mladém klubu hodně posouvají vpřed, aktuálně mají 
všechny práci v oboru, která je baví a pomalu se z nich stávají mladé úspěšné dámy.  

 

7. Projekty 
 

100Zrcadel pokračuje 

září 2014 – srpen 2016 

Dokončily jsme projekt 100 Mirrors Extended (100Zrcadel pokračuje), který byl financován z 
Evropských fondů. Jedná se o pokračování velmi úspěšného projektu 100 Mirrors, který vedl partner 
ze Španělska. 

Na projektu se výrazně podílela členka BPW Petra Šimonová a zdárně jej spolu s prezidentkou klubu 
Lenkou Šťastnou ukončila.  

Projekt 100 Mirrors Extended přináší portréty 20 zajímavých žen z každé země, které jsou propojeny v 
jedné komunitě a prezentují se na webu https://www.100mirrors.eu/ext/. Novinky pak lze sledovat na 
facebooku: https://www.facebook.com/100Mirrors 

 

Empowering Women - BPW mentoring 

duben 2015 - březen 2016 

Dokončily jsme projekt Empowering women, který přenesl metodu 
Speed mentoringu z Equal Pay Day do celého ročního projektu.  

Do projektu jsme podle parametrů vybraly 70 účastnic a 
zrealizovaly 16 setkání s mentorkami v Praze a 7 setkáních v Teplicích.  

Během projektu jsme uskutečnily 7 networkingových setkání, na kterých účastnice projektu 
prezentovaly své vlastní úspěchy. Ty jsme také zaznamenávaly u 4 žen skrze časové 
video-medailonky prezentované na kanálu YouTube.  

Natočený speed mentoring s Danou Bérovou na téma Vyjednávání shlédlo již 539 uživatelů. Celý 
projekt provázela rozsáhlá kampaň k posílení vstupu žen do rozhodovacích pozic a za rovnost platů 
podpořená na radiu Evropa 2 a Frekvence 1, která získala 917 nových fanoušků na FB profil Equal 
Pay Day Czech s dosahem 64.169 shlédnutí.  

Projekt Empowering Women byl podpořen grantem s Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP 
fondů. www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz 

 

 
Business & Professional Women CR z.s., Václavská nám. 802/56, 110 00 Praha 1, IČO 228 21 431 

www.bpwcr.cz,  www.equalpayday.cz, Kontaktujte nás: bpwcr@bpwcr.cz  

http://www.fondnno.cz/
http://www.bpwcr.cz/
mailto:bpwcr@bpwcr.cz
https://www.facebook.com/YoungBPWMladeZenyVBusinessu/
http://bpwcr.cz/projekty-bpw/empowering-women/
http://www.equalpayday.cz/
https://www.facebook.com/100Mirrors
https://www.youtube.com/watch?v=-4x0qt0CYW4
https://www.100mirrors.eu/ext/
http://www.eeagrants.cz/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdSwJJlDF5xVjDquUhEO0oqL8-9QOHTAv


 

 

 

Open Mobile Learning Platform for Small and Medium Enterprises 

(Otevřená mobilní vzdělávací platforma pro malé a střední podnikatele - 

OMLP) 

říjen 2015 – říjen 2017 

Partneři projektu dokončují mobilní aplikaci s vybranými vzdělávacími 
programy. Aplikaci je možné stáhnout zdarma na mobilní telefon s Android 
systémem na www.omlp.eu.  

Jednotlivé sekce umožňují začínajícím a drobným podnikatelům proniknout do základních měkkých 
dovedností, které k úspěšnému podnikání budou potřebovat. Formou krátkých textů, videí, kvízů a 
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testů se mohou vzdělávat kdekoliv a kdykoliv budou mít chvilku času. Business & Professional 
Women CR se podílí na budování sekce mentoring, komunikační schopnosti a business networking. 

 

Partneři projektu: Bulharsko, Španělsko, Portugalsko, Rumunsko 

 

 

Projekt Budování kapacit a profesionalizace NNO 

červenec 2016 – červen 2018 

V polovině roku jsme zahájily řízení projektu, který se zaměřuje na profesionalizaci NNO Business & 
Professional Women CR prostřednictvím posílení kompetencí 7 zaměstnankyň a zavedením 
strategických dokumentů v oblastech strategického řízení, fundraisingu, PR, komunikace, kvality 
služeb a nástrojů SW. Cíle dosáhneme spoluprací s expertkami, skupinovým a individuálním 
koučinkem a mentoringem. Realizace projektu výraznou měrou přispěje k efektivnější práci 
zaměstnanců s cílovou skupinou organizace. 
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Gender in Youth Work - Challenges, Perspectives and 

Opportunities 

duben 2016 – srpen 2018 

Tento projekt se zaměřoval na výzvy a možnosti spolupráce 
mládeže a jejich zapojení do aktuálních genderových témat. 
Celkem poskytnul výjezd 11 osobám z ČR (převážně do 30 let) do 
Makedonie a Albánie, kde se mohli zúčastnit tréninkového kurzu, 
výměny mládeže a odborného semináře.  

Do projektu bylo zapojeno celkem 9 zemí (Makedonie, ČR, Albánie, Řecko, Itálie, BaH, Chorvatsko, 
Turecko a Srbsko) a pracovalo na společných výstupech. Každý člen/členka kurzu odchází s 
certifikátem opravňujícím práci s mládeží nejen v projektech EU. 

Fotogalerii, příspěvky a další informace naleznete na stránkách projektu.  

 

8. Equal Pay Day  
7. ročník konference Equal Pay Day – Ženy sobě se konal v Clarion Congress Hotel Prague, ve dnech 
18. – 19.dubna 2016.  

Hlavním hostem konference byla SIMONA STAŠOVÁ, která obohatila program konference o svou 
autogramiádu. Problém jí nedělalo focení s účastnicemi a jejímu vystoupení naslouchalo přes 300 
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osob v sále. Význam této akce podle ní spočívá hlavně v tom, že dodává ženám odvahu, které mají 
pořád ještě méně než muži. „Všechno, co dělám, dělám tak, jako by to bylo poprvé a naposledy. Je 
strašně důležité mít kuráž a nebát se jít za svým cílem.“ Vzkázala účastnicím akce jedna z 
nejúspěšnějších českých hereček. 

Celou akci provázela rozsáhlá jarní kampaň, do které se kromě mediálních partnerů zapojilo přes 248 
žen se svými vzkazy.  

Páteční konference opět sladila zajímavé hosty do diskuzních bloků a významným zahraničním 
hostem dopoledne byla Tamar Newberger, zastupující Americkou ambasádu v Praze.  

V sobotu se v pěti hodinových blocích dostalo zhruba 2027 účastnicím přes 102 hodin speed 
mentoringových workshopů, kde se mohly osobně setkat s 57 mentorkami v pozici role models. 
Většina mentorek se shoduje, že “velkou překážkou pro úspěch v práci je často náš vlastní strach,“ jak 
vystihla HR ředitelka hlavního mediálního partnera TV Nova, Radmila Pinkavová Jirkovská.  

Fotogalerie celé akce.  

 

9. Partneři a fundraising 
Děkujeme všem firmám i soukromým osobám, firemním členům i členkám za finanční podporu našich 
aktivit. Bez jejich přispění bychom naše aktivity nemohly realizovat. 

 

 Hlavním zdrojem financování jsou výnosy z reklamy, dotace a výnosy z vlastních akcí. 
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10. Hospodaření organizace  
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Rozvaha a výsledovka jsou přiloženy jako přílohy Výroční zprávy.  

 

V Praze dne: 6.6. 2017  

Zpracovala: Helena Dreiseitlová  
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 I. Základní údaje 
 
 
 
Název:               Business & Professional Women CR z.s. 
Účetní období:  1.1.2016 – 31.12.2016 
Sídlo organizace:  Václavské náměstí 802/56, Praha 
Právní forma:               zapsaný spolek 
Statutární orgán: prezidentka: Ing. Lenka Šťastná 
Datum vzniku:             11.1.2010 
Spisová značka:            L 21044 vedená u Městského soudu v Praze 
 
Účel:                              sdružování žen s cílem podporovat a rozvíjet osobnost ženy a její plnou  
                                        realizaci při naplňování její profesní, osobnostní a sociální role ženy,  
                                        resp. ženy – matky a to nestranně, bez ohledu na její rasu, víru, věk či  
                                        jazyk. 
 
Hlavní činnost:             organizování kulturních akcí za účelem setkávání – networkingu,  
                                        pořádání seminářů, vzdělávacích akcí a poradenských aktivit 
 
Vedlejší činnost:          reklama, nájem  
 
Kategorie úč. jedn.:     mikro účetní jednotka 
 
 
K 8.12.2016 byly zapsány ve spolkovém rejstříku změny, které organizace provedla na 
základě požadavků nového občanského zákoníku.  
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 II. Obecné účetní zásady 

 
 II.1. Dlouhodobý majetek 
Organizace neeviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou 
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč 
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do nákladů. Hmotný 
majetek v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 40.000 Kč s dobou použitelnosti 
delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.    
Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.  
 
 II.2. Cenné papíry a podíly 
Organizace nevlastní a neúčtuje o cenných papírech a podílech. 
 
 II.3. Zásoby 
Organizace nevlastní žádné zásoby o kterých by mělo být účtováno. 
 
 II.4. Pohledávky 
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně netvoří 
opravné položky. O případné tvorbě opravné položky může rozhodnout prezidentka 
organizace.  
 
 II.5. Cizoměnové transakce 
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni 
jejich vzniku (denní kurz vyhlášený ČNB k předchozímu pracovnímu dni).  
Úhrady závazků, pohledávek a nákup cizích měn se účtuje aktuálním kurzem, který je uveden 
na dokladu o pořízení či úhradě. 
Účetní jednotka přeceňuje pohledávky, závazky a majetek evidovaný v cizích měnách 
k 31.12. kurzem vyhlašovaným ČNB k tomuto datu. 
 
 II.6. Časové rozlišení 
Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období 
časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími obdobími. Organizace nerozlišuje náklady, 
které se každoročně opakují a náklady, které jsou svou částkou nevýznamné.  
Organizace účtuje také o výnosech příštích období, a to v případě již přijatých, ale zatím 
nepoužitých dotací, darů a výnosů, které se týkají dalšího účetního období. 
 
 II.7. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary 
Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení 
bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních dotacích nebo 
účelových investičních darech. Tato částka je pak rozpouštěna na účet skupiny 648 – 
Zúčtování fondů současně s účtováním odpisů. 
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 II.8. Veřejná sbírka 
Organizace neměla v roce 2016 žádnou veřejnou sbírku. 
  
 II.9. Přijaté dary 
Organizace dále účtuje o přijatých individuálních darech, a to přímým zápisem ve prospěch 
účtů účtové skupiny 68 a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet. Na konci 
účetního období organizace odúčtuje nepoužité dary na účty časového rozlišení. Vykazovaný 
stav účtů časového rozlišení darů odpovídá výši doposud neutracených darů.  
 
          II.10. Přijaté dotace 
 
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů 
státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů 
cizích států apod.  
O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34, 
popřípadě rovnou ve výnosech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celé přijatá částka 
dotace do konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na účtu skupiny 34 
nebo jako výnos příštích období na účtech skupiny 38. V případě, že je utraceno v rámci 
dotovaného projektu více než bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje organizace na vrub 
účtu skupiny 385 – příjmy příštích období ve prospěch účtu 691 – Dotace, tak aby výsledek 
hospodaření z dotace byl vždy nulový.  
 
 
 II.11. Vlastní jmění 
V položce vlastní jmění eviduje organizace účetní výsledky za minulá období. 
 
 
 II.12. Daň z příjmů 
  
Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).  
 
Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to možné.  
 
Organizace uplatnila snížení základu daně dle § 20 odst. 7 zákona. V roce 2016 nebyla využita 
daňová úspora s minulých let. 
 
   
 
 
 
 
 



Business & Professional Women CR z.s., Václavské náměstí 802/56, Praha 1, IČO: 228 21 431 
Příloha k účetní závěrce sestavená k 31.12.2016 

Strana 6/8 

           III. Doplňující údaje k výkazům 
 
 
 III.1. Dlouhodobý majetek 
Organizace nevlastní žádný dlouhodobý majetek. 
 
 III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie 
Organizace neeviduje, nevlastní žádné podíly, podílové listy, dluhopisy ani akcie. 
 
 III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění 
Organizace nemá dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění.  
 
 III.4. Dlouhodobé závazky 
Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového 
dne.  
 
 III.5. Majetek neuvedený v rozvaze 
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný majetek 
neuvedený v rozvaze. 
 
 III.6. Závazky nevykázané v rozvaze 
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.  
 
 III.7. Osobní náklady 
Celkové mzdové náklady organizace činily 1 482 tis. Kč 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 1.03. 
 
Členům orgánů v roce 2016 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim 
poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. 
 
 III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem 
Organizace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá. 
  
 III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem 
V roce 2016 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné 
svým původem nebo objemem. 
 
 III.10. Zástavy a ručení 
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. 
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 
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 III.11. Přijaté dotace a dary 

V roce 2016 organizace přijala dotace v celkové výši 1 182 tis. Kč a vyčerpala dotace 
v celkové výši 1 168 tis. Kč 
 

  

V roce 2016 byly přijaty dary v celkové výši 59 tis. Kč. Z této částky bylo v aktuálním období 
využito 37 tis. Kč. 
 
 III.12. Veřejná sbírka 
Organizace neměla v roce 2016 povolení pořádat jednu veřejnou sbírku. 
 
 III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 

Výsledek hospodaření za rok 2015 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let. 
Za rok 2016 organizace vykazuje zisk ve výši 277 tis. Kč.  
Základ daně z příjmu ve výši 296 443 Kč byl zjištěn následovně: 

 
Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním snížení základu daně v souladu s 
§20 odst. 7 ZDP. 
 
Daňová úspora získaná v minulých letech nebyla v roce 2016 použita. 
 
 
 

Položka celkem 
náklady

celkem 
výnosy

účetní 
výsledek

daňový 
základ

Hlavní činnost 968 868 999 041 30 172 34 109
Dar 37 174 37 174 0 0
Dotace 1 186 562 1 168 332 -18 230 0
Členské příspěvky 298 303 300 637 2 334 0
Úroky 0 46 46 0
Hospodářská činnost 1 676 976 1 939 310 262 335 262 335
Celkem 4 167 883 4 444 541 276 658 296 443
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 III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 

závěrky 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné 
události. 
 
 
V  Praze  dne  23.06.2017 
 
 
 
 
Sestavil: Matoušková Jana   
 
 
 
Statutární orgán: 
Prezidentka: Ing. Lenka Šťastná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IČO
příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

22821431

Business & Professional Women CR z.s.
Václavské náměstí 802/56
Praha 1
110 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2016

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádku

TEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 2041 4072 2 611A. I.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3A. II.

Osobní náklady 4731 0094 1 482A. III.

Daně a poplatky 5A. IV. 

Ostatní náklady 86 8A. V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek

7A. VI.

Poskytnuté příspěvky 678 67A. VII.

Daň z příjmů 9A. VIII.

Náklady celkem 4 1682 491 1 67710Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 1 16812 1 168B. I.

Přijaté příspěvky 33813 338B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 94099814 2 938B. III.

Ostatní výnosy 115 1B. IV.

Tržby z prodeje majetku 16B. V.

Výnosy celkem 4 4452 505 1 94017Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 27714 263C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 27714 263D. 19ř. 18 - ř. 9

akce na pdporu žena

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 23.06.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

spolek

Ing. Lenka Šťastná



1 x příslušnému fin. orgánu

Business & Professional Women CR z.s.
Václavské náměstí 802/56
Praha 1
110 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2016

Účetní jednotka doručí:

22821431

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

AKTIVAOznačení

a

A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.

3Dlouhodobý hmotný majetek celkemA. II.

4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.

5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 3 1901 864

7Zásoby celkemB. I.

8Pohledávky celkem 1 315 2 414B. II.

9Krátkodobý finanční majetek celkem 549 776B. III.

10Jiná aktiva celkemB. IV.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 3 1901 864

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

PASIVAOznačení

a

A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 -685-961

13Jmění celkemA. I.

14Výsledek hospodaření celkem -961 -685A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 3 8752 825

16Rezervy celkemB. I.

17Dlouhodobé závazky celkem 261B. II.

18Krátkodobé závazky celkem 1 257 1 495B. III.

19Jiná pasiva celkem 1 568 2 119B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 3 1901 864

akce na pdporu žena

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 23.06.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

spolek

Ing. Lenka Šťastná


	Výroční zpráva BPW 2016
	2016_BPW_příloha k účetní závěrce
	2016_BPW_Rozvaha_ve_zkráceném_rozsahu
	2016_BPW_Výkaz_zisku_a_ztráty_ve_zkráceném_rozsahu

